
 

 

UCHWAŁA NR XXII/245/20 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Radomska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-

tarnego w Radomsku, uchwala się: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Radomska 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 1. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym regulaminie; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w niniej-

szym regulaminie, celem ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania; 

3) przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych przedsiębiorcy 

wyznaczonemu przez gminę w terminach określonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych; 

4) zapewnienie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wyznaczonemu przez gminę, swobodnego 

dostępu do pojemników lub worków, w których są składowane odpady, w terminach określonych w har-

monogramie. 

2. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów: 

1) w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich bieżący nadzór, aby odpady znajdowały się wyłącznie w 

przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu pojemnikach lub workach, uniemożliwiając tym samym ich 

zmieszanie; 

2) w odpowiednim stanie porządkowym poprzez bieżące sprzątanie wokół postawionych pojemników lub 

worków na gromadzenie odpadów oraz ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej 

przed zbieraniem się wody i błota. 

§ 2.  Właściciele nieruchomości, położonych wzdłuż chodników, służących do użytku publicznego mają 

obowiązek: 

1) uprzątania śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłó-

ceń w ruchu pieszych, pojazdów oraz nieutrudniający spływu wody do kanalizacji deszczowej, a także nie-
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naruszający stanu roślinności, w szczególności pni drzew. Chodniki o szerokości powyżej 2m w okresie 

zimowym winny być oczyszczone do min. 2/3 ich szerokości. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przej-

ście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyścić na całej szerokości. Jeżeli chodnik 

ma szerokość do 2m i przylega bezpośrednio z jednej strony do krawędzi jezdni, zaś z drugiej strony do 

ogrodzenia posesji, bądź do budynku, powinien być oczyszczony min. do 1/2 szerokości; 

2) uprzątania liści pochodzących z drzew rosnących przy ulicy wzdłuż nieruchomości do worków, pozosta-

wienia ich w pasie drogowym w sposób nie powodujący zakłóceń dla ruchu drogowego i pieszego i umoż-

liwiającym ich odebranie przez służby porządkowe, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nierucho-

mości. 

§ 3. 1.  Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi czystą wodą, bez 

użycia środków chemicznych oraz w miejscu do tego wyznaczonym. Mycie z użyciem środków chemicznych 

dopuszczalne jest w przypadku odprowadzenia ścieków powstałych w wyniku mycia pojazdów do odpowied-

niej instalacji lub zamkniętych zbiorników. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie na tere-

nie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego i może obejmować jedynie drobne naprawy. 

3. Wyznaczenie miejsc na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, należy do właściciela nieru-

chomości. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpa-

dów komunalnych: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-16; 

2) szkła; 

3) papieru i tektury; 

4) metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych; 

5) bioodpadów stanowiących odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych; 

6) bioodpadów stanowiących odpady z pielęgnacji ogrodów i parków; 

7) zużytych opon; 

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) przeterminowanych leków; 

11) zużytych baterii i akumulatorów; 

12) chemikaliów; 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wy-

niku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substan-

cji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

15) odpadów tekstyliów i odzieży; 

16) odpadów niebezpiecznych stanowiących odpady komunalne. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do gromadzenia i pozbywania się odpadów w sposób selek-

tywny na zasadach określonych w § 13 - § 15 regulaminu. 
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Rozdział 2 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormali-

zowane, przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych, natomiast w 

przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować odpowiednio oznakowane pojemniki 

lub worki. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów ko-

munalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów (l) (kosze uliczne); 

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 200 l; 

5) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 

6) pojemniki na odpady o pojemności 340 l; 

7) pojemniki na odpady o pojemności 360 l; 

8) pojemniki na odpady o pojemności 700 l; 

9) pojemniki na odpady o pojemności 770 l; 

10) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 

11) pojemniki na odpady o pojemności 1200 l; 

12) pojemniki na odpady o pojemności 1800 l; 

13) pojemniki na odpady o pojemności 3500 l; 

14) pojemniki na odpady o pojemności 5500 l; 

15) pojemniki na odpady o pojemności 7000 l; 

16) pojemniki na odpady o pojemności 10000 l; 

17) pojemniki na odpady o pojemności 16000 l; 

18) pojemniki na odpady o pojemności 30000 l; 

19) pojemniki na odpady o pojemności 33000 l; 

20) pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki o pojemności od 40 l do 120 l, wykorzystywane w zabudowie 

jednorodzinnej oraz pojemniki o pojemności od 1100 l do 1500 l, wykorzystywane zarówno w zabudowie 

jednorodzinnej i wielolokalowej (system wielopojemnikowy, powszechnie zwany "gniazdami"): 

a) pojemnik lub worek zielony na szkło, 

b) pojemnik lub worek niebieski na papier i tekturę, 

c) pojemnik lub worek żółty na metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 

d) pojemnik lub worek brązowy na bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne, 

e) pojemnik lub worek szary na bioodpady stanowiące odpady z pielęgnacji ogrodów i parków. 

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub pojemników z tworzyw sztucznych. 

§ 6.  W zabudowie jednorodzinnej dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, usta-

la się minimalną pojemność pojemników lub worków do zbierania: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 3 osoby - w rozmiarze 110 l, 
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b) od 4 do 6 osób - w rozmiarze 240 l, 

c) od 7 do 9 osób - dwa pojemniki w rozmiarze 110 l i 240 l; 

2) selektywnie zbieranych (i gromadzonych w poszczególnych pojemnikach lub workach) zgodnie z § 5 ust. 1 

pkt 20, jeżeli z takich pojemników lub worków korzysta: 

a) w przypadku szkła - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 80 l, 

b) w przypadku papieru i tektury - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 l, 

c) w przypadku metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - nie więcej niż 6 osób - 120 l, 

d) w przypadku bioodpadów stanowiących odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych - nie 

więcej niż 6 osób - 40 l, 

e) w przypadku bioodpadów stanowiących odpady z pielęgnacji ogrodów i parków - nie więcej niż 6 osób - 

w rozmiarze 100 l. 

§ 7.  W zabudowie wielolokalowej dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków do zbierania: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 3 osoby - w rozmiarze 110 l, 

b) od 4 do 6 osób - w rozmiarze 240 l, 

c) od 7 do 9 osób - dwa pojemniki w rozmiarze 110 l i 240 l, 

d) od 10 do 12 osób - dwa pojemniki w rozmiarze 240 l, 

e) od 13 do 18 osób - pojemniki o łącznej pojemności 770 l, 

f) od 19 do 27 osób - pojemniki o łącznej pojemności 1100 l; 

2) selektywnie zbieranych (i gromadzonych w poszczególnych pojemnikach lub workach) zgodnie z § 5 ust.1 

pkt 20, jeżeli z takich pojemników lub worków korzysta: 

a) w przypadku szkła - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 80 l, 

b) w przypadku papieru i tektury - nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 l, 

c) w przypadku metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - nie więcej niż 6 osób - 

w rozmiarze 120 l, 

d) w przypadku bioodpadów stanowiących odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych - nie 

więcej niż 6 osób - w rozmiarze 40 l, 

e) w przypadku bioodpadów stanowiących odpady z pielęgnacji ogrodów i parków - nie więcej niż 6 osób - 

w rozmiarze 100 l. 

§ 8.  Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, należy wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zawarcie indy-

widualnych umów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

§ 9. 1. W przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemników lub worków korzysta większa liczba osób 

niż zostało określone w § 6 - § 7, wówczas ilość pojemników lub worków, oblicza się proporcjonalnie do licz-

by osób z nich korzystających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemnik lub worek o większych rozmiarach, 

jeżeli zastosowanie pojemników lub worków o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach § 6 - § 7, 

nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika lub worka. Dopuszcza 

się stosowanie przez właścicieli nieruchomości innych rozmiarów pojemników lub worków niż określono w 

przepisach § 6 - § 7, jeżeli zostają zachowane wyznaczone tam normy ilościowe. 

3. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym 

porządkowym i technicznym poprzez: 
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1) zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia; 

2) poddawanie pojemników myciu oraz dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby; 

3) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników przez wyspecjalizo-

wane pojazdy; 

4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dosta-

niem się do ich wnętrza wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń. 

4. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim porządku i stanie 

sanitarnym poprzez niedopuszczenie do pozostawiania odpadów poza przeznaczonymi do tego pojemnika-

mi/workami. 

§ 10. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się 

kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przystosowanym do tego urządzeniu, które 

zapewnia dostęp tlenu do kompostowanych odpadów (kompostownik przydomowy). 

2. Zwalnia się właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, prowadzących kompostowanie w przy-

domowym kompostowniku z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te bioodpady. 

§ 11.  Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, kosze uliczne powinny być rozstawione 

według potrzeb, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz miejscach o dużym natęże-

niu ruchu pieszego w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu. 

Rozdział 3 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są odpady, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 umieścić w oznakowanych pojemnikach lub workach, o których mowa w § 5 ust. 1 

pkt 2-20, celem odebrania ich przez podmiot odbierający odpady komunalne. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są odpady, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 5-6, jeżeli nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym, umieścić w oznakowanych 

pojemnikach lub workach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-20, celem odebrania ich przez podmiot odbiera-

jący odpady komunalne. 

3. Odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-6 przyjmowane są również w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych (PSZOK), wskazanym przez gminę. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są odpady, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 7-16 zbierać i pozbywać się w następujący sposób: 

1) zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż osiem razy w roku przez wskazany przez 

gminę podmiot odbierający odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem, 

b) przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 

wskazanym przez gminę, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również odbierany przez uprawniony podmiot wska-

zany przez gminę, w ramach zorganizowanej akcji odbioru elektroodpadów na terenie miasta; 

2) przeterminowane leki: 

a) należy oddawać do wyznaczonych, publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpa-

dów, adresy punktów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta, 

b) przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wskazanym przez 

gminę; 

3) zużyte baterie i akumulatory: 
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a) należy oddawać do publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozmiesz-

czonych w sklepach, szkołach i innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, adresy punk-

tów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta, 

b) przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wskazanym przez 

gminę; 

4) chemikalia przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wskazanym 

przez gminę; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące z drobnych re-

montów wykonywanych przez właściciela nieruchomości, jeżeli nie została zawarta odrębna umowa na od-

biór tych odpadów, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 

wskazanym przez gminę; 

6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych (PSZOK), wskazanym przez gminę; 

7) odpady tekstyliów i odzieży przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK), wskazanym przez gminę; 

8) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki od-

padów komunalnych (PSZOK), wskazanym przez gminę. 

2. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz 

opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury może się dodatkowo odbywać poprzez oddawanie tych odpa-

dów do publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, położonych na 

terenie gminy - Miasta Radomska, o pojemności od 1100 l do 1500 l (dzwony). 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości w 

sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz w jej obrębie, a 

także zabezpieczający przed wysypywaniem się odpadów z pojemników. W zakresie nieuregulowanym w ust. 

2-4 pozbywanie się odpadów komunalnych następuje nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

2) w zabudowie wielolokalowej - nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu; 

3) w szczególnych przypadkach - w zabudowie wielolokalowej - w zależności od potrzeb, od 1 do 6 razy w 

tygodniu. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości bioodpadów stano-

wiących odpady spożywcze i kuchenne oraz bioodpadów stanowiących odpady z pielęgnacji ogrodów i par-

ków: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc; 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zbiera-

nych odpadów komunalnych: 

1) szkła - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc; 
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2) papieru i tektury - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc; 

3) metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - nie rzadziej niż 8 razy w roku; 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - nie rzadziej niż 8 razy w roku; 

6) zużytych opon - nie rzadziej niż 8 razy w roku. 

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w dniu odbio-

ru, bezpośrednio przed posesją w miejscu widocznym na wyrównanej i utwardzonej powierzchni zabezpieczo-

nej przed zbieraniem się wody i błota. W okresie zimowym należy usunąć zalegający śnieg, gwarantując swo-

bodny dojazd pojazdami specjalistycznymi. 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości w sposób systematyczny, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości 

ciekłe przez uprawniony podmiot z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia zbiornika, jednak nie 

rzadziej niż raz na rok. Wywóz nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nierucho-

mości. 

3. Dojazd do zbiornika bezodpływowego w celu jego opróżnienia powinien być zapewniony przez właści-

ciela nieruchomości przez okres całego roku, zgodnie z warunkami określonymi umową na jego opróżnianie. 

4. Komunalne osady ściekowe powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych powinny 

być usuwane przez uprawniony podmiot, nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

Rozdział 4 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 16.  W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane są następujące działania obej-

mujące: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakre-

sie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie sys-

temu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

2) wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych; 

3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych; 

4) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania po-

przez promowanie ich wykorzystania we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych 

kompostownikach. 

§ 17.  Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych 

do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 

Rozdział 5 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 18.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. 

§ 19. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe oraz ich opiekunów należy nie-

zwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach oraz terenach 

zielonych. Nie dotyczy to oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnospraw-

nym. 
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2. W przypadku wyprowadzenia psa na teren przeznaczony do użytku wspólnego za wyjątkiem przypad-

ków, gdy ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne oraz behawioralne byłoby to nieuzasad-

nione, do obowiązków osób utrzymujących psy lub ich opiekunów należy wyprowadzanie psa na smyczy, a 

psów uznawanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny, na smyczy i w kagańcu. 

Rozdział 6 

Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

§ 20.  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) w centrum historycznym miasta (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały) zamykającym się w 

obrębie linii kolejowej ulic: Pułaskiego, Piłsudskiego, Targowej, Tysiąclecia, Bugaj, Staszica, Narutowicza, 

Żwirki, Zgody, Św. Rozalii, Kraszewskiego do linii kolejowej; 

2) na terenach: 

a) zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej w sąsiedztwie budynków wielolokalowych, zakładów przemy-

słowych, 

b) zabudowy wielolokalowej; 

3) w budynkach nie przystosowanych do utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

§ 21.  Właściciele i użytkownicy zwierząt gospodarskich mają obowiązek niezwłocznego usuwania wszel-

kich zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach  przeznaczonych do użytku publicznego. 

Rozdział 7 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia  

§ 22. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi; 

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowy-

wania lub składowania produktów rolno - spożywczych i gospodarki odpadami. 

2. Deratyzację przeprowadza się w razie wystąpienia takiej potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w roku, 

w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października w ilości i według instrukcji 

stosowania danego preparatu. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe  

§ 23.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 24. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Radomsku nr XII/64/15 z dnia 15 czerwca 2015 roku w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy- Miasto Radomsko ( Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2015 r. poz. 3596). 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 31 grudnia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady  

Miejskiej 

 

 

Rafał Dębski 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/245/20 

Rady Miejskiej w Radomsku 

z dnia 30 października 2020 r. 

Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Radomska - fragment 
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